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Introdução – Prevenção de Infecções
Um dos elementos de um “ambiente de cuidados de saúde seguro” é a implementação de 
estratégias que minimizem ou previnam infecções relacionadas à saúde (IACS). Embora o risco de 
transmissão de micro-organismos patogênicos em ambientes de cuidados de saúde bucal seja 
raro, as IACS apresentam um risco potencial para os profissionais de saúde e para os pacientes. 
Um elemento crítico da expectativa básica de cuidados seguros é a implementação das Precauções 
Padrão e Baseadas na Transmissão e um programa contínuo de educação e treinamento.
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Visão Geral
O risco de transmissão de micro-organismos 
patogênicos em ambientes de cuidados de 
saúde bucal é raro, no entanto, as infecções 
associadas a cuidados de saúde apresentam 
um risco potencial para os profissionais de 
saúde bucal e para os pacientes. Este curso 
apresenta aos participantes informações 
relacionadas (1) à “cadeia de infecção”, 
(2) às Precauções Padrão e Baseadas na 
Transmissão, (3) aos fatores que afetam 
a qualidade de um programa eficaz de 
prevenção de infecções e os requisitos de 
educação e (4) ao treinamento para prevenção 
de infecções.

Objetivos de Aprendizagem
Após a conclusão deste curso, o profissional 
de odontologia deve ser capaz de:
• Discutir os requisitos para a transmissão de 

organismos patogênicos, ou seja, a “cadeia 
de infecção”.

• Discutir a justificativa para as Precauções 
Padrão e sua aplicação em ambientes de 
cuidados de saúde bucal.

• Discutir a justificativa para as Precauções 
Baseadas na Transmissão e sua aplicação 
em ambientes de cuidados de saúde bucal.

• Discutir os requisitos para uma estratégia 
eficaz de prevenção de infecções 
relacionada à estrutura, ao processo e ao 
resultado.

• Discutir os requisitos de um programa de 
educação e treinamento em prevenção 
de infecções para profissionais de saúde 
relacionados à prevenção de infecções.

Introdução
A principal obrigação e a responsabilidade 
fundamental do profissional de saúde (HCP, 
de acordo com sua sigla em inglês para 
healthcare personnel) é a prestação oportuna 
de cuidados de qualidade, dentro dos limites 
das circunstâncias clínicas apresentadas 
pelos pacientes. A prestação de cuidados 
de qualidade depende do diagnóstico e do 
planejamento de tratamento adequados, além 
da implementação de estratégias preventivas, 
terapêuticas ou paliativas e de apoio, na 
privacidade de um ambiente de cuidados de 
saúde confortável.

O termo “profissional de saúde” se aplica 
a todas as pessoas, remuneradas ou não, 
que trabalham em um estabelecimento de 
cuidados de saúde, ou seja, qualquer pessoa 
que tenha treinamento profissional ou técnico 
em um campo relacionado à saúde e forneça 
assistência ao paciente em um ambiente de 
cuidados de saúde ou qualquer pessoa que 
forneça serviços que apoiam a prestação de 
cuidados de saúde.1 Um dos elementos de um 
“ambiente de cuidados de saúde seguro” é a 
implementação de estratégias que minimizem 
ou evitem infecções associadas a cuidados de 
saúde (IACS).

O termo IACS refere-se a uma infecção 
adquirida durante a prestação de cuidados de 
saúde em qualquer ambiente, por exemplo, 
hospitais, instalações de cuidados prolongados, 
ambientes ambulatoriais (por exemplo, 
consultórios odontológicos) e atendimento 
domiciliar.1 É um termo amplo que reflete a 
incerteza de onde um patógeno pode ter sido 
adquirido, especialmente porque os pacientes 
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se deslocam frequentemente entre os vários 
ambientes no sistema de cuidados de saúde. 
O termo infecção hospitalar é reservado 
para uma infecção adquirida em um ambiente 
hospitalar.1

Requisitos para a Transmissão de 
Organismos Patogênicos
A infecção é a invasão e multiplicação de micro-
organismos nos tecidos do corpo, resultando 
em lesão celular local como consequência 
do metabolismo competitivo, da produção 
de toxinas e das reações imunomediadas. 
A “cadeia de infecção”, isto é, a transmissão 
de organismos patogênicos em qualquer 
ambiente, exige três elementos: (1) uma fonte 
ou reservatório de agentes infecciosos, (2) 
um hospedeiro suscetível, com uma porta de 
entrada receptiva a esse agente e (3) um modo 
de transmissão para o agente.1

Fontes de Agentes Infecciosos
Os patógenos associados às IACS são derivados 
principalmente de fontes humanas, mas objetos 
contaminados e fontes ambientais também 
estão implicados.1 As fontes humanas incluem 
pacientes, profissionais de saúde, membros da 
família e visitantes. Um indivíduo-fonte pode 
ter uma infecção aguda ou ser colonizado de 
forma transitória ou crônica por organismos 
patogênicos. Também é importante reconhecer 
que o indivíduo-fonte pode ser assintomático 
ou estar na fase de incubação (subclínica) da 
infecção.

Hospedeiro Susceptível
A infecção é o resultado de interações 
complexas entre organismos hospedeiros 
e patogênicos. Embora os números, a 
patogenicidade, a virulência e a antigenicidade 
dos organismos sejam determinantes, o 
estabelecimento da infecção e sua gravidade 
estão relacionados ao estado dos mecanismos 
de defesa do hospedeiro.1 Alguns hospedeiros 
suscetíveis tornam-se colonizados, mas 
permanecem assintomáticos. Outros 
progridem da colonização para a doença 
sintomática, imediatamente ou após um 
período de latência assintomática.

Modos de Transmissão
Os patógenos podem ser transferidos da fonte 

para um hospedeiro por transmissão por 
contato direto ou indireto e por transmissão 
respiratória. A transmissão respiratória pode 
resultar da inalação de gotículas, ou por 
inalação de núcleos de gotículas, isto é, por 
transmissão pelo ar.1 Gotas e núcleos de 
gotículas são gerados quando as pessoas 
falam, respiram, tossem ou espirram, ou 
quando a água é convertida em névoa 
fina (aerossol) por dispositivos médicos/
odontológicos, como canetas odontológicas de 
alta velocidade, instrumentos ultrassônicos ou 
por lasers e unidades eletrocirúrgicas.1

Transmissão por contato direto ocorre 
quando os patógenos são transferidos entre 
indivíduos sem uma pessoa, um objeto ou 
uma superfície ambiental intermediária 
contaminada.1 Por exemplo, quando sangue 
ou outros materiais potencialmente infecciosos 
de uma pessoa infectada entram no corpo de 
uma pessoa suscetível, por contato direto com 
a membrana mucosa ou com fissuras na pele, 
por exemplo, quando agentes patogênicos 
são transferidos de um paciente para um 
profissional de saúde durante o contato sem 
luvas com a membrana mucosa ou pele.

Transmissão por contato direto ocorre 
quando os patógenos são transferidos entre 
indivíduos através de uma pessoa, um objeto 
ou uma superfície ambiental intermediária 
contaminada.1 Por exemplo, quando as mãos 
do profissional de saúde ficam contaminadas 
e a higiene das mãos não é realizada antes 
de tocar no próximo paciente, quando itens 
de cuidado do paciente contaminados são 
compartilhados entre os pacientes sem terem 
sido limpos, desinfetados ou esterilizados de 
forma adequada, ou em associação  associação 
com objetos cortantes contaminados e 
ferimentos com agulhas.

Transmissão respiratória associada à 
inalação de gotículas, isto é, partículas de 
umidade no ar superiores a 5 µm, que podem 
conter patógenos potencialmente infecciosos, 
geralmente limitado a 1 metro da fonte, mas 
também pode resultar da transferência física 
de patógenos da superfície do corpo, como 
mãos contaminadas por secreções respiratórias, 
ou contato de um hospedeiro suscetível com 
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existentes ou implementar novas precauções.1 
Três dessas recomendações, ou seja, higiene 
respiratória/etiqueta para a tosse, segurança 
de perfurocortantes e práticas de injeção 
segura, agora são consideradas padrões de 
atendimento e são parte das Precauções 
Padrão, que incluem:

Educação
• Estabelecer a justificativa para políticas e 

práticas destinadas a impedir as IACS.

Imunização
• Reduzir o risco de IACS evitáveis por vacina.

Controles de engenharia e práticas de 
trabalho
• Eliminar ou isolar perigos e promover um 

comportamento mais seguro no local de 
trabalho:
• Higiene respiratória/etiqueta para a tosse
• Higiene das mãos
• Equipamento de proteção pessoal
• Segurança de perfurocortantes
• Práticas de injeção segura
• Instrumentos e dispositivos estéreis
• Superfícies ambientais limpas e 

desinfetadas

Controles administrativos
• Promover o entendimento de políticas e 

práticas relacionadas a condições médicas, 
avaliação e acompanhamento pós-
exposição e restrições de trabalho.

Precauções Baseadas na Transmissão
Quando as Precauções Padrão não interrompem 
completamente a transmissão de um patógeno, 
as Precauções Baseadas na Transmissão são 
implementadas.1 Essas precauções podem 
ser aplicadas empiricamente, com base em 
sinais e sintomas clínicos de infecção, até que 
o patógeno suspeito seja identificado ou que o 
status infeccioso do paciente seja descartado. As 
Precauções Baseadas na Transmissão incluem: 
(1) precauções de contato, (2) precauções contra 
gotículas e (3) precauções contra transmissão 
pelo ar associadas a núcleos de gotículas.1

As Precauções Baseadas na Transmissão 
devem permanecer em vigor por períodos 

objetos ou superfícies ambientais intermediários 
contaminados.1

Transmissão pelo ar é uma forma de 
transmissão respiratória associada à inalação 
de núcleos de gotículas, isto é, resíduos de 
gotículas com tamanho de 1-5 µm que secam 
enquanto suspensas no ar, mas ainda podem 
conter patógenos potencialmente infecciosos.1 
Em um ambiente frio, os núcleos das gotículas 
podem permanecer no ar indefinidamente e 
percorrer longas distâncias, isto é, se estendem 
para além de 1 metro da fonte. Núcleos de 
gotículas também podem contaminar objetos 
ou superfícies ambientais intermediários.

Precauções Padrão
Em resposta à epidemia de HIV, as Precauções 
Universais foram instituídas em meados dos 
anos 1980. Foi estipulado que os pacientes com 
infecção pelo HIV podem ser assintomáticos e 
inconscientes de que são contagiosos. Portanto, 
todo sangue e fluidos corporais contaminados 
com sangue deveriam ser tratados como 
infecciosos. A Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) baseou sua regra final 
de 1991 na Exposição Profissional a Patógenos 
Transmitidos pelo Sangue em Ambientes de 
Cuidados de Saúde (em tradução livre) no 
conceito de Precauções Universais.2

Em 1996, os Centros de Controle e Prevenção 
de Doenças dos Estados Unidos (CDC) 
expandiram as Precauções Universais para o 
conceito de Precauções Padrão.3 As Precauções 
Padrão se aplicam não apenas ao contato 
com sangue e fluidos corporais contaminados 
com sangue, mas ao contato com todos os 
outros materiais potencialmente infecciosos, 
como contato com todos os fluidos, secreções 
e excreções corporais, pele não intacta e 
mucosas, independentemente da presença 
suspeita ou confirmada de um agente 
infeccioso.

As Precauções Padrão se aplicam ao 
atendimento de todos os pacientes em 
todos os ambientes de cuidados de saúde, 
independentemente da presença suspeita 
ou confirmada de organismos patogênicos.3,4 
Periodicamente, as investigações de surtos 
indicam a necessidade de se reforçar os padrões 
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retirada antes de sair da sala de tratamento 
odontológico.1

Precauções contra Transmissão pelo Ar
As precauções contra transmissão pelo ar 
destinam-se a impedir a transmissão de 
organismos patogênicos pelos núcleos das 
gotículas, ou seja, impedir a transmissão 
de agentes infecciosos que permanecem 
suspensos no ar por longos períodos e viajam 
longas distâncias da fonte, como o vírus da 
rubéola, o vírus da varicela e a Mycobacterium 
tuberculosis.1 As precauções contra transmissão 
pelo ar consistem em uma hierarquia de 
três níveis: (1) controles administrativos, (2) 
controles ambientais e (3) controles de proteção 
respiratória.1,5,6

Controles administrativos se destinam a 
identificar, isolar e encaminhar o paciente com 
uma doença infecciosa transportada pelo ar, 
suspeita ou confirmada, para uma instalação 
com uma sala de isolamento de infecções 
transportadas pelo ar (SIIA), ou mandar o paciente 
para casa, quando considerado clinicamente/
odontologicamente adequado.5,6 Um alto índice 
de suspeita e uma rápida implementação de 
controles administrativos são essenciais para 
impedir ou interromper a transmissão de 
patógenos pelo ar.

Ao analisar históricos médicos (atualizações 
iniciais e/ou periódicas), incluindo uma análise 
dos sistemas orgânicos; todos os pacientes 
devem ser rotineiramente questionados sobre 
(1) seu histórico de exposição a patógenos 
infecciosos, (2) quaisquer condições médicas 
que possam aumentar sua suscetibilidade a 
doenças infecciosas e (3) quaisquer sinais e 
sintomas de doenças infecciosas.5 Idealmente, 
o histórico médico deve ser extraído dos 
pacientes em seu idioma principal.

O diagnóstico provisório de uma doença 
infecciosa transmitida pelo ar deve ser 
considerado para qualquer paciente com sinais 
e sintomas de infecção do trato respiratório. 
Pacientes com doença infecciosa transmitida pelo 
ar, suspeita ou comprovada, devem ser isolados 
de outros pacientes em uma sala privada, com 
porta fechada, e instruídos a respeitar uma 
rigorosa higiene respiratória/etiqueta para a tosse. 

limitados, isto é, enquanto o risco de 
transmissão do agente infeccioso persistir ou 
durante a doença.1 Para a maioria das doenças 
infecciosas, esse período reflete padrões 
conhecidos de persistência ou liberação de 
patógenos relacionados à história natural do 
processo infeccioso e seu tratamento.1 Para 
algumas doenças, as Precauções Baseadas na 
Transmissão permanecem em vigor até que os 
testes de cultura ou de detecção de antígenos 
se tornem negativos.1

Indivíduos com imunossupressão congênita, 
adquirida ou terapêutica, e aqueles com 
doenças debilitantes crônicas podem eliminar 
organismos patogênicos por períodos 
prolongados, e a transmissão pode ocorrer 
durante períodos assintomáticos aparentes. 
Portanto, a duração das precauções de 
contato, contra gotículas ou contra transmissão 
pelo ar associadas a núcleos de gotículas 
pode se estender por muitas semanas ou até 
meses.1 Finalmente, pode ser prudente supor 
que pessoas com organismos multirresistentes 
permaneçam colonizadas permanentemente.1

Precauções de Contato
As precauções de contato visam impedir a 
transmissão de patógenos que se espalham 
pelo contato com uma pessoa infectada, objetos 
contaminados ou superfícies ambientais.1 Na 
sala de espera, recomenda-se mais de um metro 
de separação física entre pacientes infectados e 
demais pacientes.1 O profissional de saúde deve 
usar jaleco e luvas em todas as interações com o 
paciente. O jaleco e as luvas devem ser colocados 
ao entrar e serem retirados antes de sair da sala 
de tratamento odontológico.1

Precauções Contra Gotículas
As precauções contra gotículas destinam-se 
a impedir a transmissão de patógenos por 
gotículas através do contato respiratório 
próximo ou da membrana mucosa com 
secreções respiratórias. O risco de inalação 
geralmente é limitado a um metro da fonte. Na 
sala de espera, recomenda-se uma separação 
física de mais de um metro entre pacientes 
infectados e outros pacientes.1 O profissional 
de saúde deve usar uma máscara cirúrgica 
em todo contato próximo com o paciente. A 
máscara deve ser colocada ao entrar e ser 
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O profissional de saúde deve usar pelo menos 
uma máscara cirúrgica, mas preferencialmente 
uma máscara descartável N95 (consulte os 
controles de proteção respiratória abaixo).5

Pacientes com doença infecciosa transmitida 
pelo ar, suspeita ou confirmada, que 
necessitem de atendimento odontológico 
urgente, devem ser encaminhados 
imediatamente a um serviço de saúde bucal 
com uma SIIA (consulte os controles ambientais 
abaixo). Além disso, durante a execução de 
procedimentos nesses pacientes, o profissional 
de saúde deve usar pelo menos uma máscara 
descartável N95 (consulte os controles de 
proteção respiratória abaixo). O atendimento 
odontológico de rotina deve ser adiado até 
que um cirurgião-dentista exclua a infecção ou 
confirme que o paciente não é mais infeccioso.5

Controles ambientais são medidas físicas 
ou mecânicas que impedem a propagação 
e reduzem a concentração de núcleos de 
gotículas infecciosas no ar ambiente. Pacientes 
com infecções transmitidas pelo ar, suspeitas 
ou confirmadas, que necessitem de cuidados, 
devem ser tratados em uma SIIA projetada 
para (1) fornecer pressão negativa na sala; (2) 
ter uma taxa de troca de ar (ACH, de acordo 
com sua sigla em inglês para air change rate) 
de 6 a 12 por hora e (3) direcionar a exaustão 
de ar para o exterior do edifício ou recircular o 
ar na sala por meio de um filtro de ar com alta 
eficiência na separação de partículas (HEPA, 
de acordo com sua sigla em inglês para high 
efficiency particulate air).1,5-7

Controles de proteção respiratória 
determinam o uso de equipamento respiratório 
em situações que apresentam alto risco 
de exposição aos núcleos de gotículas.1,5 

O profissional de saúde bucal que presta 
atendimento a um paciente com doença 
infecciosa transmitida pelo ar, suspeita ou 
confirmada, deve usar um respirador com uma 
capacidade de filtragem ≥95%.1,5 Os respiradores 
de filtro de partículas descartáveis, sem motor 
e com purificação de ar da série N estão 
disponíveis com eficiência de filtragem de 95% 
(N95), 99% (N99) e 99,7% (N100).7

Patógenos Putativos Associados a IACS 

em Instituições de Cuidados de Saúde 
Bucal
O profissional de saúde bucal e os pacientes 
podem ser expostos a patógenos transmitidos 
pelo sangue e outros micro-organismos 
patogênicos. Esses organismos podem ser 
transmitidos em ambientes de cuidados de 
saúde bucal de paciente para paciente, de 
paciente para prestador de cuidados e de 
prestador de cuidados para paciente, através 
do contato com sangue infectado e outros 
materiais potencialmente infecciosos, da 
inalação de gotículas e núcleos de gotículas 
gerados quando pessoas infectadas tossem, 
espirram, gritam, cantam ou falam e, menos 
frequentemente, por contato com artigos 
recém-contaminados e superfícies ambientais.4

Precauções Padrão se aplicam ao contato com 
sangue e outros materiais potencialmente 
infecciosos, pele não intacta e membranas 
mucosas. Outras medidas, como Precauções 
Baseadas na Transmissão, podem ser 
necessárias para impedir a propagação de 
alguns organismos patogênicos (por exemplo, 
Mycobacterium tuberculosis).4 Além disso, 
outras infecções são preveníveis por vacina. 
É imprescindível que o profissional de saúde 
bucal esteja familiarizado com os modos 
de transmissão de patógenos putativos em 
ambientes odontológicos e tome as devidas 
precauções para minimizar as IACS:1,8-26

Vírus da Hepatite B1,8

• Condição: doença hepática inflamatória 
aguda e/ou crônica.

• Modos de transmissão: patógeno de 
transmissão sanguínea; transmitido por 
contato com sangue infectado e outro 
material potencialmente infeccioso, por 
exemplo, saliva, sêmen e secreções vaginais; 
os profissionais de saúde e segurança pública 
correm risco de exposição profissional.

• Precauções: evitável por vacina; precauções 
padrão.

Vírus da Hepatite C1,9

• Condição: doença hepática inflamatória 
aguda e crônica.

• Modos de transmissão: patógeno de 
transmissão sanguínea; transmitido 
principalmente por exposição percutânea 
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• Condição: Sarampo alemão (rubéola)
• Modos de transmissão: gotículas 

depositadas no ar, geradas durante a 
fala, respiração, tosse e espirros; pelo 
contato direto com secreções nasais ou da 
garganta; e, com menos frequência, tocando 
em artigos recém-contaminados e em 
superfícies ambientais.

• Precauções: evitável por vacina; gotículas e 
precauções padrão.

Vírus varicela-zóster1,14,15

• Condição: catapora e infecções por varicela-
zóster.

• Modos de transmissão: pessoa a pessoa, 
por contato direto com líquido vesicular; 
inalação de aerossóis do líquido vesicular ou 
secreções do trato respiratório infectadas; e, 
menos frequentemente, pelo contato com 
artigos recém-contaminados e superfícies 
ambientais.

• Precauções: evitável por vacina; precauções 
contra transmissão pelo ar, pelo contato e 
padrão.

Vírus da herpes simples1,16,17

• Condição: infecções herpéticas 
mucocutâneas primárias e recorrentes.

• Modos de transmissão: contato direto 
com lesões ou fluidos corporais infectados, 
por exemplo, exsudatos vesiculares, saliva 
e fluidos genitais; com menos frequência 
tocando em artigos recém-contaminados e 
em superfícies ambientais.

• Precauções: precauções de contato e 
padrão.

Vírus do papiloma humano1,18

• Condição: lesões nodulares ou 
papilomatosas ou do tipo verruga.

• Modos de transmissão: pessoa a pessoa, 
através de cortes, abrasões ou pequenas 
lesões na pele ou nas mucosas.

• Precauções: evitável por vacina; precauções 
padrão.

Vírus influenza1,19

• Condição: gripe sazonal.
• Modos de transmissão: pessoa a pessoa, 

principalmente por meio de gotículas 

ampla ou repetida ao sangue infectado: 
o modo de transmissão mais frequente 
é o compartilhamento de seringas entre 
usuários de drogas intravenosas; após uma 
exposição a agulha ou perfurocortante 
com sangue positivo para VHC, o risco de 
infecção pelo VHC entre os profissionais de 
saúde é de aproximadamente 1,8%.

• Precauções: precauções padrão.

Vírus da imunodeficiência humana1,10

• Condição: síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS).

• Modos de transmissão: patógeno de 
transmissão sanguínea; adquirido mais 
facilmente através das membranas mucosas 
ou parenteralmente; nos cuidados de saúde, 
o risco de transmissão após uma exposição 
percutânea (lesão por agulha) ou mucosa 
(olhos, nariz e boca) ao sangue infectado 
pelo HIV é de aproximadamente 0,3% e 
0,09%, respectivamente.

• Precauções: precauções padrão.

Vírus do Sarampo1,11

• Condição: sarampo (rubéola).
• Modos de transmissão: gotículas e núcleos 

de gotículas depositados no ar, gerados 
por uma pessoa infectada durante a fala, 
respiração, tosse e espirros; pelo contato 
direto com secreções nasais ou da garganta 
de uma pessoa infectada; e, com menos 
frequência, tocando em artigos recém-
contaminados e em superfícies ambientais.

• Precauções: evitável por vacina; precauções 
contra transmissão pelo ar e padrão.

Vírus da Caxumba1,12

• Condição: caxumba.
• Modos de transmissão: gotículas de saliva e 

muco de pessoas infectadas depositadas no 
ar por meio da boca, do nariz e da garganta, 
durante a fala, respiração, tosse ou espirro; 
pelo contato direto com saliva e muco 
de uma pessoa infectada; e, com menos 
frequência, tocando em artigos recém-
contaminados e em superfícies ambientais.

• Precauções: evitável por vacina; precauções 
contra gotículas e padrão.

Vírus da rubéola (sarampo alemão)1,13
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no ar, geradas pela tosse ou espirro.
• Precauções: evitável por vacina; precauções 

contra gotículas e padrão.

Neisseria meningitidis1,24

• Condição: doença meningocócica 
bacteriana (meningite).

• Modos de transmissão: gotículas 
depositadas no ar e contato direto com 
secreções respiratórias e saliva.

• Precauções: evitável por vacina; precauções 
contra gotículas e padrão.

Streptococcus pneumoniae1,25

• Condição: infecções do ouvido médio (otite 
média aguda) em crianças; pneumonia em 
adultos.

• Modos de transmissão: transmitido de 
pessoa para pessoa através de gotículas 
depositadas no ar, geradas por tosse e 
espirros e pelo contato direto com secreções 
respiratórias e saliva.

• Precauções: evitável por vacina; precauções 
contra gotículas e padrão.

Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina1,26

• Condição: infecções que geralmente 
envolvem a pele.

• Modos de transmissão: contato direto com 
uma ferida infectada ou roupas de cama 
contaminadas, grades de cama, utensílios 
de banheiro, equipamentos médicos e itens 
pessoais; cerca de uma em cada três pessoas 
carrega o S. aureus, e duas em cada 100 
carregam o MRSA no nariz ou na pele.

• Precauções: precauções de contato e 
padrão.

Elementos Fundamentais de uma 
Estratégia Eficaz de Prevenção de 
Infecções
Embora a transmissão de organismos 
patogênicos em ambientes de cuidados de 
saúde bucal seja rara, a infecção cruzada 
(por exemplo, a transmissão de patógenos 
de paciente para paciente, de paciente para 
prestador de cuidados e de prestador de 
cuidados para paciente) apresenta um risco 
potencial para profissionais de saúde (HCP) 
e pacientes.3,4 Para prevenir ou minimizar as 
IACS, todas as unidades de cuidados de saúde 
são obrigadas a desenvolver um protocolo de 

geradas durante conversas, respirações, 
tosse e espirros; e, menos frequentemente, 
por contato com artigos recém-
contaminados e superfícies ambientais.

• Precauções: evitável por vacina; precauções 
contra gotículas e padrão.

Mycobacterium tuberculosis1,20

• Condição: infecção tuberculosa e 
tuberculose (extrapulmonar, pulmonar, 
laríngea).

• Modos de transmissão: inalação de 
gotículas e núcleos de gotículas gerados 
quando pessoas infectadas tossem, 
espirram, gritam, cantam ou falam; e, 
menos frequentemente, por contato com 
artigos recém-contaminados e superfícies 
ambientais.

• Precauções: precauções contra transmissão 
pelo ar e padrão.

Corynebacterium diphtheriae1,21

• Condição: difteria (mucosa respiratória e 
pele).

• Modos de transmissão: pessoa a pessoa, 
geralmente através de gotículas respiratórias 
geradas por tosse ou espirro; contato com 
objetos contaminados; e, raramente, a C. 
diphtheriae é expelida de lesões na pele ou 
roupas contaminadas.

• Precauções: precauções contra gotículas e 
padrão.

Clostridium tetani1,22

• Condition: tetanus.
• Condição: tétano.
• Modos de transmissão: esporos que 

entram no corpo através da pele não intacta, 
geralmente por cortes ou perfurações 
causadas por objetos contaminados; menos 
comumente, o tétano tem sido associado a 
feridas superficiais limpas, feridas crônicas, 
picadas de insetos, infecções dentárias, 
fraturas compostas com osso exposto e uso 
de drogas intravenosas (IV).

• Precauções: evitável por vacina; precauções 
padrão.

Bordetella pertussis1,23

• Condição: coqueluche (tosse convulsa).
• Modos de transmissão: pessoa a 

pessoa, por contato direto com secreções 
respiratórias ou por gotículas depositadas 
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estabelecimento de padrões, ou seja, a 
hierarquia de estratégias preventivas baseadas 
no conhecimento derivado de ensaios bem 
conduzidos, observações abrangentes ou, 
na ausência de tais dados, deve refletir a 
opinião mais bem informada e autoritária 
disponível; (2) o desenvolvimento a e execução 
de atividades destinadas a atender a esses 
padrões e (3) o monitoramento contínuo da 
conformidade.

Resultado refere-se ao impacto que as 
estratégias de prevenção de infecção têm 
sobre (1) o conhecimento aprimorado, (2) 
o comportamento alterado e (3) a saúde 
aprimorada do profissional de saúde e dos 
pacientes. Como muitos fatores influenciam o 
resultado, não é possível saber com absoluta 
certeza até que ponto um resultado observado 
é atribuível a uma estrutura ou um processo 
anterior. No entanto, a avaliação de resultados 
fornece um mecanismo para monitorar o 
desempenho (conformidade).

Educação e treinamento em preven-
ção de infecções
A conformidade com as Precauções Padrão e 
Baseadas na Transmissão é significativamente 
aprimorada quando o profissional de saúde 
entende a lógica das políticas e práticas 
escritas. A educação e o treinamento em 
prevenção de infecções são obrigatórios (1) 
antes da atribuição inicial do profissional de 
saúde para tarefas nas quais a exposição 
ao sangue e outro material potencialmente 
infectante possa ocorrer, (2) quando novas 
tarefas ou procedimentos afetam a exposição 
profissional do funcionário e (3) no mínimo 
uma vez por ano.2,4 A educação e o treinamento 
têm sido relacionados a uma diminuição das 
IACS.

Os objetivos do programa de treinamento 
educacional são instruir o profissional de 
saúde sobre o risco de exposição profissional 
a agentes potencialmente infecciosos e 
procedimentos/protocolos de prevenção de 
infecções apropriados e específicos às suas 
tarefas atribuídas. As informações educacionais 
fornecidas devem ser apropriadas em 
conteúdo e vocabulário ao nível educacional, 

prevenção de infecções por escrito, baseado 
em uma hierarquia de estratégias preventivas 
específicas para ambientes de cuidados de 
saúde bucal.2,4

O dentista é o principal responsável pelo 
cumprimento das diretrizes de prevenção de 
infecções. No entanto, um Coordenador de 
Prevenção de Infecções (IPC, de acordo com 
sua sigla em inglês para Infection Prevention 
Coordinator) pode ser designado para coordenar 
o programa.1,4 O IPC deve ter conhecimento 
para (1) desenvolver e manter o protocolo 
de prevenção de infecções; (2) fornecer 
uma explicação de seu conteúdo mediante 
solicitação e (3) monitorar a eficácia do 
programa ao longo do tempo, para garantir que 
os critérios sejam relevantes, os procedimentos 
sejam eficientes e as práticas sejam bem-
sucedidas.1,4

As estratégias de prevenção de infecções 
devem ser apropriadas para o ambiente e 
estender-se a todos os aspectos do processo 
clínico. À medida que o protocolo se desvia do 
projeto e da implementação ideais, a qualidade 
(valor, resultado) do programa diminui a uma 
taxa acelerada. As informações das quais é 
possível inferir sobre a qualidade das práticas 
de controle de infecção/controle de exposição 
podem ser classificadas em três títulos: 
estrutura, processo e resultado.1-4

Estrutura refere-se aos atributos do ambiente 
de cuidados de saúde. Isso inclui a (1) 
disponibilidade de recursos materiais (por 
exemplo, área e equipamento de esterilização), 
(2) recursos humanos (por exemplo, número 
e qualificação de pessoal) e (3) recursos 
organizacionais (por exemplo, disponibilidade 
oportuna de avaliação e acompanhamento 
de pós-exposição). A estrutura afeta as 
comodidades do ambiente de cuidados de 
saúde, que podem ser favoráveis ou adversas a 
boas práticas de controle de infecção/controle 
de exposição.

Processo refere-se ao que realmente está 
sendo feito para prevenir ou minimizar 
as IACS. Inclui (1) a conformidade com o 
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à alfabetização e ao idioma do profissional de 
saúde. A documentação da participação no 
programa de treinamento em educação para 
prevenção de infecções deve ser mantida por 3 
anos.2,4

Expectativas Básicas para Cuidados 
Seguros
Um Resumo das Práticas de Prevenção de 
Infecções em Ambientes Odontológicos: 
Expectativas básicas para cuidados seguros 
(em tradução livre), publicado pelo CDC 
em 2016, inclui uma Lista de Verificação de 
Prevenção de Infecções para Ambientes 
Odontológicos (Apêndice A).27 A Lista de 
Verificação de Prevenção de Infecções, Seção 
I: Políticas e Práticas, Seção I.1, fornece uma 
ferramenta para monitorar a conformidade 
institucional com as medidas administrativas 
e Seção I.2, para monitorar a educação e o 
treinamento em prevenção de infecções que 
atendem às expectativas básicas de cuidados 
seguros.27

Resumo
As Precauções Padrão, às vezes aumentadas 
com as Precauções Baseadas na Transmissão, 
fornecem uma hierarquia de estratégias 
preventivas para eliminar ou minimizar as IACS 
em todos os ambientes de cuidados de saúde. 
Criar e manter um ambiente de trabalho 
seguro tem como base o comprometimento 
e a responsabilidade institucional, bem como 
a da equipe profissional. A participação 
em programas contínuos de educação e 
treinamento fornece o pano de fundo e 
a justificativa para a compreensão dos 
elementos de um programa eficaz de 
prevenção de infecções.

https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/pdf/safe-care2.pdf
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Visualização do Teste do Curso
Para receber crédito de Educação Continuada neste curso, você deve concluir o teste on-line. 
Acesse:  www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce582/teste

1. O termo “profissional de saúde” se aplica a todas as pessoas, remuneradas ou não, que 
_______________.
A. tenha treinamento em um campo relacionado à saúde e forneça assistência ao paciente 

em um ambiente de cuidados de saúde
B. tenha treinamento técnico em um campo relacionado à saúde e forneça assistência ao 

paciente em um ambiente de cuidados de saúde
C. forneça serviços que apoiam a prestação de cuidados de saúde
D. Todas as anteriores.

2. O termo infecção hospitalar refere-se a uma infecção adquirida durante a prestação de 
cuidados de saúde em _______________.
A. hospitais
B. instalações de cuidados prolongados
C. ambientes ambulatoriais, por ex., consultórios odontológicos
D. ambientes de atendimento domiciliar

3. A “cadeia de infecção”, isto é, a transmissão de agentes infecciosos em um ambiente de 
cuidados de saúde, exige
A. uma fonte ou reservatório de agentes infecciosos
B. um hospedeiro suscetível, com um portal de entrada receptivo a esse agente
C. um modo de transmissão para o agente
D. Todas as anteriores.

4. Todas as declarações a seguir estão corretas com relação à fonte ou ao reservatório de 
agentes infecciosos responsáveis pelas IACS, EXCETO qual?
A. Os patógenos associados às IACS são derivados principalmente de fontes humanas, mas 

objetos contaminados e fontes ambientais também estão implicados.
B. As fontes humanas incluem pacientes e profissional de saúde, mas não membros da família 

e visitantes.
C. Um indivíduo-fonte pode ter uma infecção aguda ou ser colonizado de forma transitória ou 

crônica por organismos patogênicos.
D. O indivíduo-fonte pode ser assintomático ou estar na fase de incubação da infecção.

5. Qual das afirmações a seguir está correta em relação à infecção em um hospedeiro 
suscetível, com uma porta de entrada receptiva a esse agente?
A. Os números, a patogenicidade, a virulência e a antigenicidade dos organismos são 

determinantes importantes.
B. O estabelecimento da infecção e sua gravidade estão relacionados ao estado dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro.
C. Alguns hospedeiros suscetíveis tornam-se colonizados, mas permanecem assintomáticos, 

outros progridem da colonização para a doença sintomática, imediatamente ou após um 
período de latência assintomática.

D. Todas as anteriores

6. Os patógenos podem ser transferidos da fonte para um hospedeiro por _______________.
A. transmissão por contato direto ou indireto
B. transmissão respiratória, isto é, inalação de gotículas

http://www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce582/teste
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C. transmissão pelo ar, isto é, inalação de núcleos de gotículas
D. Todas as anteriores.

7. Todas as declarações a seguir estão corretas com relação aos núcleos de gotículas 
(transmissão pelo ar) EXCETO qual?
A. Núcleos de gotículas são partículas transportadas pelo ar, que variam de 1 a 5 μm, podendo 

conter patógenos potencialmente infecciosos.
B. O risco de inalação dos núcleos de gotículas geralmente é limitado a 1 metro da fonte.
C. Núcleos de gotículas são resíduos de gotículas que secam enquanto suspensas no ar e, em 

um ambiente fresco, podem permanecer suspensos no ar indefinidamente.
D. A transmissão dos núcleos de gotículas pode resultar do contato de um hospedeiro 

suscetível com objetos intermediários contaminados ou superfícies ambientais.

8. Quais das precauções a seguir se aplicam ao atendimento de todos os pacientes em 
todos os ambientes de cuidados de saúde, independentemente da presença, suspeita ou 
confirmada, de um agente infeccioso, e constitui a estratégia principal para a prevenção 
de infecções associadas à saúde?
A. Precauções Universais
B. Precauções Padrão
C. Precauções Baseadas na Transmissão
D. Todas as anteriores.

9. Qual das afirmações a seguir está correta com relação às precauções baseadas na 
transmissão?
A. As precauções baseadas na transmissão são implementadas empiricamente, até que o 

patógeno suspeito seja identificado ou que o status infeccioso do paciente seja descartado
B. Existem três categorias de precauções baseadas na transmissão: precauções de contato, 

precauções contra gotículas e precauções contra transmissão pelo ar relacionadas aos 
núcleos de gotículas.

C. As Precauções Baseadas na Transmissão devem permanecer em vigor por períodos 
limitados, isto é, enquanto o risco de transmissão do agente infeccioso persistir ou durante 
a doença.

D. Todas as anteriores.

10. Quais das precauções a seguir se destinam a impedir a transmissão de patógenos por 
contato direto ou indireto com um paciente infectado, um objeto contaminado ou uma 
superfície ambiental?
A. Precauções de contato
B. Precauções contra gotículas
C. Precauções contra transmissão pelo ar
D. Todas as anteriores.

11. Qual dos seguintes controles se aplica a precauções contra transmissão pelo ar?
A. Controles administrativos
B. Controles ambientais
C. Controles de proteção respiratória
D. Todas as anteriores.

12. Quais dos itens a seguir refletem/representam o(s) objetivo(s) principal(is) dos controles 
administrativos?
A. Identificação do paciente com doença infecciosa transmitida pelo ar, suspeita ou 
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confirmada.
B. Isolamento do paciente com doença infecciosa transmitida pelo ar, suspeita ou 

confirmada.
C. Encaminhamento do paciente com uma doença infecciosa transportada pelo ar, 

suspeita ou confirmada, para uma instalação com uma sala de isolamento de infecções 
transportadas pelo ar (SIIA), ou envio do paciente para casa, quando considerado 
clinicamente/odontologicamente adequado.

D. Todas as anteriores.

13. Qual das afirmações a seguir está correta com relação às salas de isolamento de 
infecções transportadas pelo ar (SIIA)? As SIIA _______________.
A. são projetadas para fornecer pressão negativa na sala, para que o ar flua sob a abertura 

da porta para a sala
B. têm uma taxa de troca de ar (ACH) de 6 a 12 por hora
C. direcionam a exaustão de ar para o exterior do edifício ou recirculam o ar na sala por 

meio de um filtro de ar com alta eficiência na separação de partículas (HEPA)
D. Todas as anteriores.

14. O profissional de saúde bucal que presta atendimento odontológico a um paciente 
com doença infecciosa suspeita ou confirmada pelo ar deve usar uma máscara 
com capacidade de filtragem N95 ou superior, para evitar a inalação de partículas 
infecciosas com tamanho inferior a 5 μm (núcleos de gotículas).
A. Verdadeiro
B. Falso

15. Todas as afirmações a seguir relacionadas ao HBV estão corretas, EXCETO qual?
A. Após a exposição ao HBV, uma pessoa pode desenvolver doença hepática inflamatória 

aguda e/ou crônica.
B. O HBV é um patógeno de transmissão sanguínea, transmitido através do contato com 

sangue infectado e outro material potencialmente infeccioso, por exemplo, saliva, sêmen e 
secreções vaginais.

C. Ao tratar pacientes com infecções por HBV, siga as precauções baseadas na transmissão.
D. A infecção pelo HBV é evitável por vacina.

116. Após uma exposição a agulha ou perfurocortante com sangue positivo para HIV, o risco 
de infecção pelo HIV entre os profissionais de saúde é de aproximadamente 1,8%.
A. Verdadeiro
B. Falso

17. A Mycobacterium tuberculosis é transmitida pela inalação de gotículas e núcleos de 
gotículas gerados quando pessoas infectadas tossem, espirram, gritam, cantam ou 
falam; e, menos frequentemente, por contato com artigos recém-contaminados e 
superfícies ambientais, exigindo precauções contra transmissão pelo ar e padrão.
A. Verdadeiro
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B. Falso

18. Todas as declarações a seguir estão corretas com relação ao Coordenador de Prevenção 
de Infecção (IPC) do estabelecimento, exceto qual? O IPC deve _______________.
A. ter conhecimento para desenvolver e manter o protocolo de controle de infecção/controle 

de exposição do estabelecimento
B. fornecer acesso a uma explicação de seu conteúdo mediante solicitação
C. ser o responsável geral pelo cumprimento das diretrizes de controle de infecção
D. monitorar a eficácia do programa ao longo do tempo, para garantir que os critérios sejam 

relevantes, os procedimentos sejam eficientes e as práticas sejam bem-sucedidas

19. Qual das afirmações a seguir está correta em relação aos elementos fundamentais 
necessários para impedir a transmissão de patógenos em ambientes de cuidados de 
saúde?
A. As estratégias de prevenção de infecções devem ser apropriadas para o ambiente e 

estender-se a todos os aspectos do processo clínico.
B. À medida que o protocolo se desvia do projeto e da implementação ideais, a qualidade 

(valor, resultado) do programa diminui a uma taxa acelerada.
C. As informações das quais é possível inferir sobre a qualidade das práticas de prevenção de 

infecção podem ser classificadas em três títulos: estrutura, processo e resultado.
D. Todas as anteriores.

20. Todas as afirmações a seguir relacionadas à educação e ao treinamento em prevenção 
de infecções estão corretas, EXCETO qual?
A. A conformidade com as precauções padrão e baseadas na transmissão é 

significativamente aprimorada se o profissional de saúde entender a lógica das políticas e 
práticas escritas.

B. A participação em um programa de educação e treinamento para prevenção de infecções 
é obrigatória uma única vez, ou seja, antes da atribuição inicial do profissional de saúde a 
tarefas nas quais pode ocorrer exposição ao sangue e OPIM.

C. Os objetivos do programa de treinamento educacional são instruir o profissional de 
saúde sobre o risco de exposição profissional a agentes potencialmente infecciosos e 
procedimentos/protocolos de prevenção de infecções apropriados e específicos às suas 
tarefas atribuídas.

D. A documentação da participação no programa de treinamento em educação para 
prevenção de infecções deve ser mantida por 3 anos.
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